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Mobilització veïnal en la recta 
fi nal de les al·legacions al 
canvi del Pla General a Gràcia 
Vuit entitats qüestionen operacions d'habitatge polèmiques prioritzant 
una recerca de pisos buits o reconvertint antics solars i espais desokupats

Les pancartes 'Salvem Frígola' s'han estès els darrers dies. Foto: A.G.P. 

Albert Balanzà

L a proposta de modifi cació del Pla General Metropolità 
en l'àmbit de Gràcia, vinculat a l'estudi previ sobre el 
nou catàleg de patrimoni que es va fer el 2019, i que 
busca la millora urbanística i ambiental del distric-
te, ha tancat aquest dimecres amb una forta mobi-

lització veïnal el període d'exposició pública amb una gran 
quantitat d'al·legacions als documents aprovats inicialment. 
Tot i que no hi ha dades ofi cials, hi ha exemples signifi ca-
tius d'aquesta agitació en la confi guració de blocs veïnals i 
de múltiples iniciatives d'entitats i de particulars a l'hora 
d'esmenar al detall o a l'engròs el ja famós expedient B1657.

Les plataformes veïnals com No al Vial de Frígola, 
Protegim L'Illa, Federació de Barris de Vallcarca, L’Alzina 
de Gràcia i Amics del Verd i del Patrimoni de Gràcia han 
presentat en bloc una al·legació per a "la inclusió de l'abor-
datge dels pisos buits al districte" al canvi de PGM com a 
mesura per evitar les promocions d'habitatge públic polè-

miques en les quals aquestes entitats estan implicades. Una 
part d'aquestes entitats formen part del bloc de 19 nuclis 
veïnals que han demanat la dimissió del regidor Eloi Badia 
i algunes també han presentat al·legacions particulars.

L'Associació Veïnal Vila de Gràcia, amb Gràcia cap a on 
Vas i el Sindicat d'Habitatge, ha desplegat un paquet d'al·-
legacions amb concrecions de canvis de categories urba-
nístiques, per exemple, oposant-se a l'obertura de l'illa 
Tagamanent-Llibertat i convertint en equipament els bai-
xos de la connexió Frígola-La Granja. La nova plataforma 
Joanic és Gràcia i l'AVC Joanic han demanat que el seu àm-
bit sigui inclòs al canvi de PGM actual. Pàgina 3

Veïns i comerciants de Joanic 
insten a ser inclosos en la 
modifi cació per ser desafectats

Gràcies al suport de:
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2 Política

Albert Balanzà

L a tramitació política del 
projecte de casetes d'En-
carnació com a espai amb 
habitatge social, jardí amb 
la famosa alzina bicentenà-

ria i equipament sembla desen-
callada definitivament, un cop 
aquest dimecres una reunió en-
tre BComú, ERC i Salvem L'Alzina 
ha servit per garantir el suport 
dels republicans ja només a man-
ca de serrells sobre els usos i la 
mida del jardí i un possible canvi 
d'equipament previst cap a un ús 
comunitari dels pisos. 

Aquesta ha estat la principal 
conclusió d'una reunió molt es-
perada per les tres parts després 
que la tramitació en comissió i 
en el ple quedés aturada a fi nals 
d'abril amb la reserva de vot de 
la majoria de grups i l'eliminació 
de l'ordre del dia del plenari del 
punt d'aprovació defi nitiva. Les 
tres delegacions van estar encap-
çalades pel regidor de Gràcia, Eloi 
Badia; el regidor adscrit d'ERC al 
districte, Max Zañartu; i el por-
taveu de Salvem L'Alzina, Toni 
Ramon.

Fonts coneixedores de la troba-
da, a la qual hi van assistir una de-
sena de persones, van apuntar que 
l'últim tràmit del projecte entrarà 
"aquest mes al ple o com a molt 
tard el mes que ve" i l'equip de 

Imatge de les casetes d'Encarnació, aquest dijous. Foto: A. G. P.

BComú, ERC i Salvem 
L'Alzina desencallen 
la tramitació de les 
casetes d'Encarnació 
L'executiu es garanteix la majoria política a manca de serrells 
sobre usos i mida del jardí i el canvi d'equipament a espai comú

govern va assegurar que les obres 
del jardí provisional es faran 
aquest juny -amb dos mesos de re-
tard- després que Parcs i Jardins 
hagi plantejat fer un muret al pe-
rímetre i una plataforma que pro-
tegeixi les arrels de l'alzina.

Al marge d'aquest calendari 
aclarit, només queden pendent de 
resposta alguns elements tècnics 
que la plataforma Salvem L'Alzina 
va sotmetre a consideració ad-
ministrativa i sobre els quals el 
Districte no va poder donar res-
posta immediata. En la línia de 
les al·legacions que entitats pro-
peres a Salvem L'Alzina han pre-
sentat al canvi del Pla General de 
Gràcia, la plataforma vol aclarir 
si és possible la qualifi cació urba-
nística de parc i equipament a la 
zona del garatge, si bé les obres 
faran difícil el manteniment dels 
horts proposats. També els ve-
ïns organitzats van plantejar que 
l'equipament de 300 metres dels 
baixos pugui ser un espai comú 
dels pisos. • 

Breus

L'ANC munta un 
autocar a favor 
dels represaliats 
pel tall de l'AP-7
L'ANC de Gràcia ha 
muntat un autocar aquest 
dissabte amb sortida a 
Jardinets (8.00h) per 
recolzar la manifestació 
de suport als més de 
300 investigats pels talls 
de l'AP-7 del novembre 
de 2019 amb motiu de 
les mobilitzacions de 
la sentència. "Volem 
manifestar-nos en 
contra de la persecució 
judicial i de la repressió 
i en defensa dels 
drets fonamentals", 
diu la convocatòria. 
Inscripcions encara 
obertes a: tuit.cat/9F4Ce

Jordi Bea, nou 
responsable a 
C's de Relacions 
Institucionals

El portaveu del grup 
municipal de Ciutadans 
al districte de Gràcia, 
Jordi Bea, ha estat elegit 
com a nou responsable de 
Relacions Institucionals 
al comitè de Ciutadans a 
Barcelona. Bea, conseller 
dels taronges desdel 2018, 
ja havia estat al comitè 
del partit a la ciutat amb 
anterioritat.

Gràcia República tractarà les 
polèmiques urbanístiques 
locals. L'espai veïnal de 
l'anomenat Debat Constituent a 
Gràcia, més enllà de les propostes 
polítiques, dedicarà una sessió 
el pròxim 15 de juny a la qual hi 
són convidades les plataformes 
No al Vial de Frigola, Protegim 
L'illa i Salvem L'Alzina i els 
seus diferents sectors sota el 
títol 'Les veïnes parlen'.

A.B.

Quan a fi nals de novembre 
passat el grup municipal 
de Junts va canviar de ca-

res per la crisi interna, els tres 
nous consellers, Carme Lleó, 
Jordi Folch i Berta Carnicer es 
van trobar que havien de pujar 
en marxa a un tren local que es-
tava negociant el Pla d'Actuació. 

Militants i activistes de Gràcia, 
tots tres van suar però se'n van 
sortir i dilluns a l'Ateneu Roig 
van admetre la sensació d'"exa-
men constant" ara que s'està 
negociat el canvi de PGM. A la 
sessió se'ls demana tres punts 
d'anàlisi en aquest pla, i Lleó 
és àgil: "no ha estat consensuat 
amb els veïns, no veiem clar la 
potenciació d'eixos comercials 
en detriment del comerç als car-

rers secundaris i tampoc ente-
nem les plataformes logístiques 
a fora del nucli històric".

Baixant encara més a la con-
creció de les diferents batalles, 
Lleó va qualifi car d'"obsessió" 
del districte "per fer túnels" a 
Gràcia, per exemple, al Passatge 
Frígola o a Can Vallmitjana. 
Folch, aprofundint una mica més 
sobre habitatge públic, va posici-
onar-se més aviat pels pisos buits 

abans que per promocions peti-
tes. Lleó tampoc es va inclinar 
per grans promocions de pisos 

públics a la Rambla Verda, però 
ja va advertir que la solució fi nal 
"no agradarà tothom".•

El repor

La portaveu, Carme Lleó, veu Badia amb "obsessió" per "fer túnels"

Junts, en examen local constant

Jordi Folch i Carme Lleó, dilluns a l'Ateneu Roig. Foto: Cedida

L'últim tràmit es 
farà en el ple de 
maig o de juny com 
a molt tard i el jardí 
provisional al juny
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La modifi cació del PGM 
mobilitza les entitats 
veïnals per matisar el pla 
urbanístic i ambiental
Vuit entitats qüestionen operacions d'habitatge polèmiques 
prioritzant els pisos buits o reconvertint espais desokupats

Breus

Casa Vicens 
es guarneix 
amb roses per 
Santa Rita

Casa Vicens, com cada 22 
de maig per Santa Rita, 
celebra la festivitat amb 
guarniments fl orals al 
jardí i a l'interior que 
readapten la tradició de 
benedicció de les roses 
a l'actual moment de 
limitació per la crisi 
sanitària. Enguany 
aquestes limitacions han 
provocat que l'església de 
les fi lles de la caritat de 
Sant Vicenç de Paül no 
obri. La festivitat també 
inclourà descomptes en 
les visites a la casa museu 
de Gaudí. 

Cedida

Albert Balanzà

Q
ui sostenia que els plans 
urbanístics no interessen 
els veïns i que mediàti-
cament cal prioritzar les 
històries de vida s'haurà 

endut aquesta setmana un fort 
desengany: el tancament dels dos 
mesos d'exposició pública de la 
proposta de modificació del Pla 
General en l'àmbit de quasi tot el 
districte de Gràcia s'ha viscut amb 
una forta mobilització veïnal, amb 
desenes d'al·legacions presentades 
i un bon grapat d'entitats confi gu-
rant-se en fronts comuns i indivi-
duals per matisar el pla de millora 
urbanística i ambiental.

No al Vial de Frígola, Protegim 
L'Illa, Federació de Barris de 
Vallcarca, L’Alzina de Gràcia i 
Amics del Verd i del Patrimoni 
de Gràcia. Les cinc entitats (dues 
de les quals sorgides com a sec-
tors crític de Salvem L'Alzina en 
el conflicte de les casetes d'En-
carnació) han presentat en bloc 
una al·legació per a "la inclusió de 
l'abordatge dels pisos buits al dis-
tricte" com a mesura per evitar les 
promocions d'habitatge públic po-
lèmiques en les quals aquestes en-
titats estan implicades. "Hi ha un 
excés de pisos; en sobren molts", 
diuen els cinc impulsors, alhora 

aquest sentit, per exemple, s'oposa 
a l'obertura de l'illa Tagamanent-
Llibertat i només veuen converti-
ble en equipament els baixos de la 
connexió Frígola-La Granja sense 
afectar el bloc superior de veïns.

En una al·legació basada en el 
recull i matís d'especifi citats, tam-
bé planteja dur a terme habitatge 
públic en "operacions immobi-
liàries en crisi" com l'Armadillo, 
la Jahnela i Ka La Trava, i trans-
formar una part dels Laboratoris 
Vinyes o una part de l'edifi ci indus-
trial de Robí-Torrent d'en Vidalet 
en habitatge protegit. Sobre case-
tes d'Encarnació, les tres entitats 
demanen ampliar la zona de parc 
urbà al garatge i al darrere del nú-
mero 17 com a parc/equipament.

Joanic és Gràcia i Associació de 
Veïns i Comerciants de Joanic. 
Exclosa la plaça Joanic de l'actual 
modifi cació del Pla General (com 
també el pla dels Tres Turons), la 
plataforma de nova creació i els 
comerciants han coincidit a de-
manar justament la inclusió per 
evitar perllongar l'afectació his-
tòrica a través del pla especial de 
millora de la zona. Laura Torres, 
portaveu de Joanic és Gràcia, ha 
defensat una desafectació com la 
dels queixals de Travessera i car-
rer Gran i no ha amagat el temor 
veïnal a una afectació de la plaça 
quan es reformi Pi i Margall.•

amb la resolució de la Síndica de 
Barcelona a una queixa presenta-
da per una veïna que viu just al da-
vant amb mil fi rmes de suport.

La resolució, presentada el juliol 
de 2020 i basada en "les molèsties 
de sorolls i aldarulls constants pel 
comportament incívic dels clients 
de la discoteca", que l'afectada 
quantifi ca durant 35 anys de con-
vivència amb l'activitat, constata 
que la intervenció municipal ha es-
tat "proporcionada" però per con-
tra no ha estat "una actuació àgil i 
efi caç" per "corregir o almenys es-
morteir" aquestes molèsties "i això 
ha suposat una vulneració dels 

La Síndica insta a tancar del tot el Canela
Una resolució ofi cial sobre sorolls i aldarulls conclou que el Districte no ha estat "efi caç" i s'han vulnerat drets

À.B.

La discoteca Canela, l'anti-
ga sala KGB, no obre des 
de l'estiu per la crisi sanità-
ria i fi ns i tot fonts veïnals 
apunten que ha deixat deu-

tes pendents en els pàrquings de 
la zona, però tancada del tot no 
està des que es va obrir el doble 
procediment administratiu i ju-
dicial que l'han situat en una via 
quasi morta. És en aquest context 
que la plataforma Afectats Canela 
ha registrat aquesta setmana 
un nou moviment en el confl icte 

drets de les persones afectades". 
La decisió de la Síndica recoma-
na al Districte que s'encarregui de 
dissuadir aquests comportaments 
incívics que vulneren drets del veï-
nat i li demana a la institució local 
en quina situació administrativa es 
troba la discoteca Canela i "quines 
mesures té previst per garantir el 
cessament defi nitiu de les molèsti-
es". Un portaveu d'Afectats Canela 
Oriol Hosta, ha mostrat la satisfac-
ció de la plataforma per la resolució 
de la Síndica, alhora que ha consta-
tat que el local segueix precintat i hi 
ha un "silenci absolut" sobre el tan-
cament total de l'espai. •La discoteca Canela, a l'Alegre de Dalt, amb la persiana abaixada. Foto: À.G.P.

que anuncien una campanya de 
recollida de signatures imminent. 

Aquestes entitats també han 
presentat al·legacions particulars: 
l'Associació L'Alzina diu no a les 
remuntes i al cost superelevat de 
la reforma a casetes d'Encarna-
ció; No al Vial de Frígola demana 
la conservació del patrimoni amb 
el passatge sense connectar amb 
La Granja, entre altres raons, per-
què atempta contra "l'urbanisme 
feminista i de gènere" pel túnel de 

L'escola Farigola 
iniciarà la reforma 
per l'efi ciència en 
energia i humitats 
La comissionada en 
Educació, Maria Truñó, 
ha explicat aquest 
dimecres en comissió 
que la reforma integral 
de l'escola farigola 
s'iniciarà aquest estiu 
abordant les defi ciències 
en efi ciència energètica, 
les humitats i la cuina 
del centre. El pla, en tres 
anys i quantifi cat en mig 
milió d'euros, dedicarà el 
2022 a reformar lavabos 
i fusteries exteriors i 
cobertes i el 2023 a la 
pintura integral de l'espai.

Les entitats de Frígola, Vallcarca, Àngel i Alzina, dimecres al Districte. Foto: Cedida

37 metres de llargària i tres d'am-
plada que generaria. La comunitat 
de veïns de La Granja 23 amplifi -
ca aquesta línia denunciant "ca-
ducitat, inviabilitat i contradicci-
ons" de la proposta, a banda dels 
"greuges personals i desproporció" 
sobre 14 famílies.

Associació Veïnal Vila de Gràcia, 
Gràcia cap a on Vas i Sindicat d'Ha-
bitatge. Les tres entitats posen 
èmfasi en l'habitatge protegit i en 
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A.B.

El Rebost Solidari, l'entitat de redistribució d'ali-
ments de Reig i Bonet 12, ha engegat una campanya 
pel Dia de la Higiene Menstrual, que se celebra el 

pròxim 28 de maig, per visibilitzar el cost i l'accés en-
cara no universal a aquests productes. "Volem fer una 
recollida massiva per tal que durant una quinzena totes 
les usuàries del Rebost pugui agafar-ne gratis per fer 
visible com la pandèmia ha complicat encara més la hi-
giene menstrual a moltes nenes i dones", han explicat. 
El Rebost també col·labora amb Castellers de la Vila de 
Gràcia en la cursa Els 10 blaus, que enguany es farà in-
dividualitzada i completada a través d'una app. •

El Rebost Solidari fa 
una campanya contra 
la pobresa menstrual
L'entitat i Castellers col·laboren 
amb la 'diferent' cursa Els 10 Blaus

Els sindicats es 
mobilitzen perquè 
l'Esperança no perdi el 
servei d'esterilització

Albert Balanzà

L a història de mai acabar que 
ha estat el perllongament i 
connexió dels Ferrocarrils 
de la Generalitat entre pla-
ça Espanya (línia Llobregat) 

i plaça Gal·la Placídia (línia Vallès) 
-aquest 2022 farà 20 anys que 
apareixia per primer cop al Pla 
Director d'Infraestructures- s'ha 
concretat una mica més aquesta 
setmana amb els anuncis de lici-
tació de la redacció del projecte 
constructiu de les tres estacions 
noves previstes, Hospital Clínic, 
Francesc Macià i Gràcia, i la infra-

Cruïlla de Gal·la Placídia amb Travessera i Via Augusta. Foto: À.G.P.

El Govern ubica l'estació 
de Gràcia de la L8 de 
FGC a Travessera, entre 
Balmes i Gal·la Placídia
La redacció del projecte constructiu, que té dos anys de temps, detalla 
dos accessos, profunditat a 45 metres i la connexió amb la línia Vallès 

estructura necessària per cobrir 
els 4,1 quilòmetres que cal unir.

La documentació publicada a 
les plataformes de contractació 
pública permet detallar per pri-
mera vegada aspectes que s'havi-
en quedat fi ns ara en una ubicació 
i infraestructura interna més etè-
ria. L'estació de Gràcia de l'ano-
menada L8 apareix concretada 
sobretot en el document d'instal·-
lacions i arquitectura referent a 
aquest espai, que compta amb 
un pressupost previ d'11 milions 
d'euros i que com la resta d'actu-
acions tenen un termini de redac-
ció de 24 mesos. La nova estació 
de Gràcia de la L8, complemen-

tària i connectada a la de la línia 
Vallès, s'ubicarà a la Travessera 
de Gràcia entre Balmes i Gal·la 
Placídia, on de fet ja hi ha una 
sortida d'emergència a punt a la 
cantonada muntanya-Besòs. El 
vestíbul de la nova estació tindrà 
dos accessos amb escales fi xes i 
mecàniques i un ascensor per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
L’estació té una profunditat apro-
ximada de 45 metres i preveu dis-
posar d’ascensors d’alta capacitat 
des del vestíbul fi ns el nivell d’an-
dana via 2 i pre-andanes via 1. Per 
la baixada a l’andana de via 1 es 
disposarà d’escales fi xes, mecàni-
ques i d’un ascensor per persones 
amb mobilitat reduïda.

La nova infraestructura, en el 
mapa que adjunta en la documen-
tació publicada, contempla també 
la cua de maniobres, que en el cas 
de l'extrem de Gràcia es dibuixa 
al llarg de la Travessera de Gràcia 
i fi ns al carrer Gran de Gràcia. El 
projecte haurà d'incloure els en-
derrocs i desconstruccions ne-
cessàries per executar-lo. De fet, 
inicialment, la L8 preveia una con-
tinuació fi ns a Joanic que fa anys 
que va quedar descartada. •

Cedida

La cua de 
maniobres de 
l'extrem de Gràcia 
es dibuixa fi ns 
al carrer Gran

Sense casos Covid perquè la baixada general els fa 
derivar a Sant Pau o Mar, els sindicats de l'Hospi-
tal de l'Esperança tenen un nou front obert per la 

pretensió del CatSalut d'externalitzar el servei d'este-
rilització, vinculat al bloc quirúrgic del centre. La pro-
posta, que afecta també el Clínic, Sant Pau, Parc Taulí 
i la resta de Parc Salut Mar -on s'integra l'Esperança- 
estè en negociació oberta i els sindicats s'han reunit ja 
amb l'Ajuntament i amb els partits al Parlament per 
frenar-ho sense descartar mobilitzacionss. •

A.B.

E ls estudis Bonso de Guille 
Pérez, al carrer del Canó, on 
s'han enregistrat els discos 

de Nakani Kanté o han perpe-
trat múltiples aventures refe-
rents de l'ona laietana com Rafa 
Zaragoza Zarita, a tocar de la 
plaça del Sol, s'estan reinven-
tant com a canal de televisió. 
Traducció: en temps que els bars 
i sales musicals reobren amb li-

mitacions d'aforament i actuaci-
ons en diferents passis per a un 
nombre irrisori de persones, el 
sector s'espavila amb concerts 
que arribaran via Twitch i amb 
iniciatives de monetització. "Ho 
hem fet perquè les previsions no 
són bones", diu Pérez, tècnic ha-
bitual de la Barcelona de nit de 
clubs com el Marula.

La reconversió tècnica de 
Bonso ha signifi cat un salt en-
davant de l'estudi cap al vídeo, 
amb quatre càmeres i un mes-

clador que permet la realitza-
ció en directe, amb concerts en 
streaming o en estrena, fi ns al 
punt que el públic pot interactu-
ar amb els músics. "La realitza-
ció i l'emissió en estrena, diferi-
da, ens converteix en una TV de 
facto, amb possibles insercions 
d'anuncis de comerços locals", 
explica Pérez.

El programa de concerts ja 
corre per les xarxes i s'ha fet 
una primera prova d'estrés amb 
èxit amb Kwame Afrovibes com 

a caps de cartell. Aquest diu-
menge 23 (19.30h) és el torn de 
Floristeria, el projecte de Borja 
Lange i Lucas Lorenzo, i dissab-
te 29 (17 h) el cantautor Enric 

Hernàez presentarà el seu nou 
projecte estil cafetín amb Álvaro 
Pérez i Maria Maeso. L'adreça 
de connexió és twitch.tv/estudi-
bonso. •

El repor

Kwame Afrovibes, la Floristeria i Enric Hernàez, primers 
noms en la reinvenció dels estudis Bonso del carrer del Canó

Concert via Twitch a plaça del Sol

Guille Pérez als reconvertits estudis Bonso, al carrer del Canó. Foto: Cedida
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Nou acostament 
CN Catalunya-IBE 
per desencallar la 
viabilitat del club

Els màxims dirigents del 
Club Natació Catalunya 
i l'Institut Barcelona 
Esports de l'Ajuntament 
han fet un nou pas 
per acostar posicions 
en la situació de crisi 
econòmica que viu 
l'entitat. El president del 
Catalunya, Ramon Geli, va 
rebre dimecres el regidor 
d'Esports, David Escudé i 
la gerent de l'IBE, Susana 
Closa, a les instal·lacions 
de Can Toda. Des del 
Catalunya es reitera el 
"compromís ferm" de 
l'IBE perquè el club sigui 
viable econòmicament 
i fer front al pagament 
d'1,5 milions d'euros de 
crèdit, encara sense un 
instrument defi nit.

La UEC Gràcia 
presenta el llibre 
'Històries del 
Montseny'
Ramon Pascual, director 
de la revista Excursionisme 
de la UEC, Òscar 
Farrerons, autor del llibre 
Històries del Montseny, i 
Àngel Madrià, director 
d'Editorial Gavarres, 
seran els encarregats de 
presentar aquesta obra 
divendres 28 (20h) a la 
UEC Gràcia (Encarnació, 
131-133). Inscripcions: 
info@uecgracia.cat.

La Fundació Marcet es 
despenja de la cursa 
per la gestió del camp 
de futbol de l'Àliga
 

Tecnofutbol, vinculat al gestor actual, i l'Europa presenten 
oferta per la instal·lació de la plaça Alfonso Comín

Àlex Gutiérrez Pascual

E l proper 1 d'agost comen-
çarà el nou període de la 
concessió del camp muni-
cipal de futbol de l'Àliga, 
una de les instal·lacions 

esportives de més dimensions 
a Gràcia. La Fundació Marcet, 
que s'ha encarregat de la gestió 
aquests darrers anys, ha descar-
tat fi nalment optar a la nova lici-
tació i es despenja així de la cursa 
per l'explotació del recinte situat 
a la plaça Alfonso Comín, al bar-
ri de Penitents. L'entitat ha con-
firmat a L'independent aquesta 

prés de presentar la primera part 
de la documentació necessària per 
participar a la licitació.

Marcet fa balanç de l'Àliga. "Hem 
obert el camp a diferents entitats i 
aquest era el nostre objectiu fona-
mental", resumeix la fundació dels 
quatre anys al capdavant del camp 
de Comín. I assenyala directament 
el club escapulat: "No només l'Eu-
ropa ha pogut utilitzar la instal-
lació, sinó també vuit entitats 
més". "Estem orgullosos d'haver 
contribuït a aquesta diversifica-
ció que ha permès l'accés al camp 
de futbol a entitats que abans no 
podien fer-ho", afegeix.•

La reparació parcial de la gespa 
del Nou Sardenya, condicionada 
per la climatologia. L'Europa 
ha confi rmat que aquest dilluns 
24 començaran les obres per 
arranjar les dues àrees i les 
juntes perimetrals del camp, les 
parts més malmeses del terreny 
de joc. Aquesta actuació, que 
està subjecta al temps (si plou 
s'haurà de suspendre), durarà 
cinc dies i afectarà un partit del 
futbol base que ja s'ha ajornat.

decisió per tancar una etapa que 
va començar fa quatre anys, quan 
va desbancar el CE Europa de la 
gestió. Marcet també argumenta 
que l'escola Tecnofutbol, amb la 
seu central a Àustria i vinculada 
a la fundació, ha presentat la seva 

oferta al concurs. Una entitat que, 
segons indica Marcet en un comu-
nicat, "també apostarà per un pro-
jecte esportiu diversifi cat" i dona-
rà "més espai a altre esports més 
enllà del futbol amb l'objectiu que 
la instal·lació sigui el més inclusi-
va possible". 

En aquest concurs per la con-
cessió del camp municipal de 
futbol de l'Àliga, l'AEE Institut 
Montserrat i el CE Vila Olímpica 
han descartat presentar-hi ofer-
ta. Aquestes entitats esportiva es-
colar havien estudiat les condici-
ons del concurs. De la seva banda, 
L'Europa es manté en aquesta cur-
sa per l'adjudicació de l'Àliga, des-

Marcet assegura 
haver permès 
l'accés al camp "a 
entitats que abans 
no podien fer-ho"

dels vuit partits disputats en la lli-
gueta per la permanència. A més, 
s'ha consolidat com l’equip més go-
lejador de tota la lliga amb 50 gols 
en 8 enfrontaments. Els graciencs 

Pol Alonso

El primer equip mascu-
lí del Gràcia FS continua-
rà una temporada més a 
la Tercera estatal de fut-
bol sala. L’equip d’Albert 

Higueras va aconseguir aquest pas-
sat cap de setmana la permanència 
matemàtica a la categoria. La vic-
tòria per 5-7 in extremis a domici-
li contra el Premià de Mar segella 
l’objectiu dels graciencs de continu-
ar vivint el somni i demostrar que 
l’equip està capacitat per estar en 
aquesta categoria. El nou objectiu 
del club serà consolidar-se i assen-
tar-se a Tercera.

Una segona fase quasi bé perfec-
ta ha permès als taronges assolir la 
salvació amb dues jornades d’ante-
lació. El Gràcia només ha perdut un 

han fet vàlid el factor pista (4 de 4 
en victòries) i ho han aprofi tat per 
fer el seu joc intens. El pitxitxi, fi ns 
ara, Guille Royo amb 9 dianes se-
guit de Ferran Lorenzo amb 8.•

Les àrees, una de les parts més malmeses de la gespa del Nou Sardenya. Foto: À.G.P.

El primer equip del Gràcia FS, celebrant la salvació a Premià de Mar. Foto: P.A.

El Gràcia FS 
aconsegueix 
la salvació 
a Tercera 
L'equip taronja seguirà una temporada més 
a la categoria estatal de futbol sala després 
de vèncer el Premià de Mar (5-7) quan 
falten dues jornades per acabar la lliga
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editorial

La ciutat 
del infants

El pedagog italià Francesco Tonucci va 
iniciar el 1991 el projecte “La ciutat 
dels nens” (que després va rebatejar 
com La ciutat de les nenes i els nens), 
i des de llavors les seves teories i 
propostes s’han estès arreu del món i 
són mes actuals que mai. “Abans s’in-
vertia quasi tot en la ciutat, en l’inte-
rès públic. Les cases eren modestes, 
se’n feia només l’ús indispensable. El 
vertader “habitatge” era la ciutat, que 
havia de ser bonica, acollidora, apta 
per passejar-s’hi, per trobar-se amb 
l’altra gent, per anar a comprar, per 
jugar-hi... Ara, però, la tendència s’ha 
invertit: s’esmercen diners en l’àmbit 
privat, en la casa, que convertim cada 
vegada més en un refugi i una fortale-
sa”, escriu. És evident que les ciutats 
no es fan a mida dels més petits, no 
són espais pensats per a ells, perquè 
això representaria que serien espais 
millors per a tothom, on poder anar 
a l’escola sols sense posar-se en 
perill, on jugar sense estar envoltats 
de tanques, on jugar amb la pilota 
a les places sense cartells que ho 
prohibeixin. Tonucci defensa un mo-
del de ciutat més participativa i més 
humana que garanteixi els drets de 
tota la ciutadania. Les demandes del 
moviment Revolta Escolar tenen una 
base fi losòfi ca que entronca amb la 
línia de pensament de Tonucci. Perquè 
el que es demana és un altre tipus 
de model de ciutat i això comporta 
treballar en unes mesures a llarg 
termini que prioritzin els drets dels 
infants. Revisin les seves polítiques de 
mobilitat i sobretot escoltin el que 
diuen cada quinze dies les nenes i els 
nens de la ciutat. 

L’Aula Turull suma més 
instituts i entitats socials

El divendres 4 de juny és el proper divendres de protesta 
de Revolta Escolar, un moviment que va arrencar el desem-
bre de l’any passat amb 20 escoles fent 17 talls de carrer. 
La reclamació: més pacifi cació als entorns escolars, menys 
contaminació i menys soroll. Actualment ja són més de 100 

centres mobilitzats a 16 ciutats diferents. Una part de la 
comunitat educativa de Gràcia s’hi ha sumat; cadascun dels 
centres té el seu propi recorregut i peticions específi ques 
però totes comparteixen la mateixa preocupació: la con-
taminació atmosfèrica i la seguretat dels camins escolars.

El Bosc ha aconseguit enfortir el projecte ‘Aprenentatge i servei’ 
Pau Casals

Pau Casals, Farigola i Montseny a la Revolta Escolar 
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més sostenible

Montseny. Cadascun d’ells té el 
seu propi recorregut i peticions 
específi ques, d’acord amb les ca-
racterístiques de cada escola i de 
la ubicació, però totes compar-
teixen la mateixa preocupació: 
la contaminació atmosfèrica i la 
seguretat dels camins escolars. 
Segons recorden des de Revolta 
Escolar, el trànsit a la ciutat és 
responsable d’aproximadament 
la meitat de les emissions de 
NO2 i partícules (PM). S’estima 
que en alguns districtes la quan-
titat de partícules que entren als 
pulmons mentre respirem és 
equivalent a fumar entre 2 i 3 

cigarrets al dia. En aquest sentit, 
les famílies de l’escola Patronat 
Domènech, que van sumar-se 
als talls al gener, alerten dels re-
gistres actuals de contaminació 
de l’aire al Districte; aquesta 
escola gracienca “pateix” per 
partida doble: l’alt volum de 
trànsit d’artèries principals com 
ara la Diagonal o el carrer Gran 
i “la sensació de fals aire net” 

Revolta Escolar manté les demandes 
i guanya tres nous centres a Gràcia
El divendres 4 de juny 

és el proper divendres 

de protesta de Revolta 

Escolar, un moviment 

que va arrencar el de-

sembre de l’any passat 

amb 20 escoles fent 17 

talls de carrer. La recla-

mació: més pacifi cació 

als entorns escolars, 

menys contaminació i 

menys soroll. 

Actualment ja són més de 100 
centres mobilitzats a 16 ciutats 
diferents. Part de la comunitat 
educativa de Gràcia s’hi ha 
sumat; els tres darrers centres 
han estat Pau Casals, Farigola i 

Patronat Domènech

Les famílies de l’escola Patronat Domènech tallant el trànsit del carrer Gran per reclamar la pacifi cació de l’entorn del centre

El trànsit a la ciutat 
és responsable de 

gairebé la meitat de les 
emissions de NO2

Silvia Manzanera
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Amb el suport de:

L’alumnat ha aconseguit la participació de supermercats del barri

més sostenible

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Darrere de 
la benzinera.
De dll a dv, de 8 a 18.30, i ds 
i dg, de 9 a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Dll, de 16.30 a 19.30; de dm 
a ds, de 10 a 13.30 i de 16.30 
a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
De dll a dv, de 8.30 a 13.30 i 
de 16.00 a 19.00, i ds de 10 
a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Punt Verd de Vallcarca
Av. Vallcarca, 71. 
De dilluns a dissabtes excep-
te festius, de 9 a 14 h i de 
16.30 h a 19.30 

Aula Ambiental Bosc 
Turull 
Passeig Turull, 2-4, 08023 
Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
www.boscturull.cat

Serveis 
d’interèsPau Casals

l’AFA de l’escola es va adherir a 
la Revolta Escolar i ja han parti-
cipat en dos dels talls, a més de 
sumar una reivindicació pròpia: 
el tancament de la benzinera que 
hi ha a la cantonada del carrer 
Legalitat amb Alegre de Dalt. 

La iniciativa School Streets 
que promou el govern local 
de Londres tanca al trànsit 
els carrers de més de 300 
escoles a les hores d’entrada 
i sortida. Aquesta mesura ha 
aconseguit reduir un 23% la 
concentració de NO2 allà 
on s’ha posat en marxa. Per 
a Revolta Escolar, a més de 
l’evident millora per a la salut, 
reduir el trànsit motoritzat 
genera espais molt més se-
gurs, afavorint la mobilitat ac-
tiva de les famílies i una major 
autonomia dels infants. “Si ha 
estat possible implementar 
aquesta mesura en una ciutat 
com Londres, és evident que 
pot fer-se en qualsevol ciutat. 
Només cal voluntat política”, 
assegura Yetta Aguado, porta-
veu de Madres pel Clima. 

Seguir 
l’exemple de 

Londres

de carrers peatonals que estan 
a l’entorn de l’escola. “A més 
hem tenir en compte el tema 
de la seguretat en carrers supo-
sadament més tranquils ja que 
les bicis, motos o vehicles que 
passen sovint posen en perill 
els infants”, assegura Mireia 
Sánchez, membre de l’AFA del 
Patronat Domènech. L’escola 

-que fa només un tall al mes- se 
sumarà a la propera protesta el 
4 de juny, la darrera del curs. Els 
moviments perquè el Districte 
abordi les seves peticions han 
fet recentment un pas endavant 
i estan pendents d’una trobada 
amb responsables municipals.
Per la seva part, un altre centre 
que ha intensifi cat les mobilitza-
cions pel que fa a la pacifi cació i 
la millora de la mobilitat entorn 
l’escola és Pau Casals. Amb la 
junta recentment renovada, 

Pau Casals ha 
incorporat a la protesta 

el tancament de la 
benzinera 

Segon tall reivindicatiu de l’escola Pau Casals el passat 7 de maig

Amb les darreres incorporaci-
ons de Farigola (que també ha 
iniciat un procés de mobilització 
per denunciar l’estat de l’històric 
edifi ci) i de Montseny, Gràcia 
suma a la Revolta Escolar més 
d’una desena de centres.

Vols aparèixer a la nova
Guia Gastronòmica de                               ?

Contacta amb nosaltres:
692 601 263

publicitat@independent.cat
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L’Aula Turull intensifica l’activitat amb 
la implicació d’instituts i entitats socials

L’Aula Ambiental Bosc Turull va començar 
a acollir ara ja fa uns anys activitats de 
centres educatius que combinaven l’apre-
nentatge amb el servei a la comunitat, 
abans que això passés a ser matèria obli-
gatòria als instituts. Tal i com reconeixen 
les seves responsables, les característi-
ques de l’Aula permeten desenvolupar el 
projecte en un indret idoni per aprendre 
sobre biodiversitat urbana alhora que es 
cuida el bosc i els éssers vius que l’habiten. 
La demanda dels centres de secundària, 
per tant, va començar a créixer. 
En un primer moment, doncs, va arrencar 
la proposta però la limitació dels recur-
sos, segons l’Aula, feia que les activitats es 
desenvolupessin de manera més precària, 
i el pes queia en el professorat, ja que 
l’aula no podia aportar un professional 
que s’hi dediqués. Com expliquen des de 
la mateixa Aula, “la poca disponibilitat de 
recursos impedia donar resposta a totes 
les demandes de centres que arribaven i 
cobrir els requeriments bàsics de man-
teniment del bosc”. 
Des de fa uns mesos, gràcies a la col-

El projecte ‘Aprenentatge i 

Servei’ de l’Aula Ambiental 

Bosc Turull tancarà el curs 

amb més d’una quarantena 

de sessions i la voluntat de 

donar-li continuïtat l’any 

vinent, a l’espera d’aconse-

guir els recursos necessaris. 

Dins del programa de l’Aula, 

aquesta és una de les pro-

postes que més incidència 

ha tingut des de l’inici de la 

primavera, combinant apre-

nentatge amb el servei a la 

comunitat. 
Alumnat de l’institut Poeta Maragall fent manteniment al Bosc Turull

Silvia Manzanera

Aula Ambiental Bosc Turull

laboració amb l’entitat DEPANA i al 
suport dels ajuts per a projectes d’apre-
nentatge i servei del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, aquest projecte 
ha agafat forma: ha crescut el nombre de 
centres educatius i entitats participants 
i s’han dissenyat les diferents activitats i 
materials pedagògics. 
A principis de curs, les difi cultats causa-
des per la situació sanitària i les mesures 
restrictives per fer-hi front van difi cultar 
l’arrencada del projecte però més tard, 
amb l’arribada de la primavera, l’activitat 

es va intensifi car. “És una època de molta 
explosió al bosc tant de fl ora com de 
fauna, està molt bonic, a la bassa hi ha 
molta vida... tot plegat és molt agradable 
estar-hi”, reconeix Lara Saiz, membre de 
l’equip de l’Aula Ambiental. 

Participació i acollida
Així, fi ns ara ja han participat diferents 
grups de 3er i 4rt d’ESO dels Instituts 
Pia Sant Antoni, Jesuïtes de Gràcia, Poeta 
Maragall, Institut Mercè Fontanilles i Mare 
de Déu del Coll, també diverses entitats 

que treballen amb persones amb diferents 
capacitats, com l’Escola Lèxia o la Fun-
dació ACIDH. El nou grup que s’acollirà 
d’aquí dues setmanes és de la Fundació 
ARED. En conjunt, ja s’han realitzat més 
de 40 sessions i n’hi ha previstes més fi ns 
al mes de juliol, que fi nalitzarà el projecte. 

Tipologia d’activitats
Les activitats s’adapten en funció de l’èpo-
ca de l’any, els requeriments del bosc i els 
interessos de les persones participants, 
però totes tenen com a fi nalitat contri-
buir al manteniment del bosc, alhora que 
permeten desenvolupar aprenentatges 
sobre la biodiversitat que ens envolta. 
Com a exemples d’activitats desenvolupa-
des, destaca el manteniment de diferents 
espais com el viver forestal de l’entitat 
DEPANA o la bassa naturalitzada, es té 
cura del procés de compostatge que té 
lloc a les compostadores comunitàries, i 
es desenvolupen accions al bosc que mi-
lloren la biodiversitat, com la col·locació 
de caixes niu i menjadores pels ocells, la 
instal·lació de trampes per controlar la 
processionària o l’extracció d’espècies 
invasores. També es realitzen tasques més 
generals, com el reg, l’inventariat de la 
vegetació o el seguiment de fl ora i fauna 
mitjançant el projecte del #CalendariNa-
turalValcarca.
La valoració que en fan tant des dels 
centres escolars com de les entitats és 
molt positiu i alguns d’ells ja pensen en 
tornar-hi l’any vinent. L’Aula té intenció 
de donar continuïtat al projecte sempre 
que disposi dels recursos necessaris per 
oferir-lo amb qualitat.

Dia del Medi Ambient
Pel que fa al cartell d’activitats obertes a 
la ciutadania, destaca la presentació del 
llibre de Cori Calero ‘Si el cel es tornés 
vermell’, una xerrada on la periodista i 
escriptora parlarà de per què el canvi 
climàtic és el nostre problema més gran i 
de la importància de conèixer-lo per com-
batre’l. És una activitat dins la Setmana de 
la Natura i emmarcada en el Dia Mundial 
del Medi Ambient. Serà divendres 4 de 
juny a les 18.30 h. Cal inscripció prèvia. Javier Olivé, encarregat d’alguns de les sessions, mostra a l’alumnat un dels ocells que habita al bosc 

Aula Ambiental Bosc Turull
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L'Ateneu Llibertari, sobretot des de la seva nova etapa al car-
rer Alzina, està trencant costures per obrir-se al barri i tre-
ballar aliances insospitades. Però aquesta setmana, a través 

del seu col·lectiu Agita't, s'ha superat del tot: aquest divendres 21 (19h), 
per la porta de la història de l'entitat, hi entraràSanti Carulla, el cantant 
dels Mustang, amb el mànager del grup Domingo Belart. No és que els 
Mustang tinguin un fi l roig-i-negre, més enllà que un fi ll del Santi estigui 
vinculat a Salvem L'Alzina, però a l'Ateneu remarquen que no tots els ac-
tes han de ser punkis i llibertaris. I atenció: algú treurà una guitarra!

El
depen-

dent

Cartes al director

Rectifi cació 
Rectifi co el meu error en la columna de 
l’Ull de Dona de la passada setmana sobre 
l’edifi ci de Balet i Blay. Vaig llegir que es fa-
rien 10 pisos i vaig entendre d’alçada. No 
és així, són 10 habitatges. M’agradaria que 
igual que jo puc rectifi car, l’Ajuntament po-
gués rectifi car el seu gran error que destru-
irà un edifi ci, una memòria i les il·lusions 
d‘una gran part el veïnat del Coll. 
Conxa Garcia 

SOS: aturem l'enderroc 
del bressol de 
l'animació a Europa 
El Grup d’Estudis Coll-Vallcarca, el Museu 
del Còmic i la Il·lustració i més de quaran-
ta entitats culturals del Districte de Gràcia 
denunciem la demolició imminent de l’edi-
fi ci que va acollir la productora cinemato-
gràfi ca Balet i Blay, ubicada al passeig de la 
Mare de Déu del Coll 40, i a on es va produir 
la primera pel·lícula de dibuixos animats 
a tot l’Estat i la primera en color d’Euro-
pa Garbancito de la Mancha l’any 1945. 
L’Ajuntament ha signat el permís d’ender-
roc i obra nova d’aquest edifi ci, que està en 
mans privades, però que forma part del pa-
trimoni industrial i cultural del barri. Les 
entitats del Coll-Vallcarca denunciem que 
el nostre barri va ser incomprensiblement 
exclòs de la revisió del catàleg patrimonial 
del districte ara fa dos anys i això ha impe-
dit protegir l'edifi ci. Demanem la conser-
vació, restauració i adequació de Can Balet 
i Blay perquè aculli el nombrós i valuós 
material original dels fi lms que s’hi van ro-
dar, actualment en mans de particulars, i 
per instal·lar el Centre d’Interpretació de 
la Historieta i de l’Animació, que aculli el 
també nombrós fons documental de l'Edi-
torial Bruguera, també part de la histò-
ria del barri, així com els estudis d'anima-
ció Macián. Per tot plegat, reclamem que 
s’aturi de manera URGENT l’enderroc per 
iniciar un període de refl exió sobre com 
poder recuperar l'espai. I demanem suport 
institucional per fer-ho possible.
Grup d'Estudis Coll-Vallcarca, Museu 
del Còmic i la Il·lustració de Barcelona, 
Federació de Barris de Gràcia 
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Amb la 
col·laboració:

Conxa Garcia

Artista o Musa és un projecte de cre-
ació i difusió de contingut artístic 
de dones i identitats no normatives 

així com personal de la indústria cultu-
ral, sovint invisibilitzat. Neix a Barcelona 
el 2018 per ser un altaveu per a les artis-
tes que ens envolten amb l’objectiu de 
construir una societat més inclusiva. El 
2020 esdevenen entitat sense ànim de lu-
cre. Actualment formen part del projecte 
Eva Caro, al disseny i imatge d’AoM; Clara 

López, a la gravació i edició dels vídeos; 
Lídia Ramos, traductora, per evitar les 
barreres lingüístiques; i Ona Elena, cre-
adora de continguts. Treballen de forma 
cooperativa i assembleària decidint com 
volen que avanci i es conegui el projec-
te, cadascuna en la seva especialitat, però 
treballant transversalment. Valors com 
el feminisme, l’antiracisme, la participa-
ció, l'accessibilitat i la llibertat d’expres-
sió hi són determinants. No només volen 
dinamitzar l’espai públic amb activitats 
artístiques, sinó que volen dotar aques-
tes activitats d’un missatge clar i contun-
dent que incideixi en els espais comuni-
taris de la ciutat i les veïnes. Una bona 
notícia per a l’àmbit artístic de la ciutat. 
Les trobareu a la seva web, a instagram o 
youtube.•

Artista o Musa 

Volen ser un altaveu 
per a les artistes i 
construir així una 
societat més inclusiva

Ull de 
dona

Opinió

Editorial

L8, una llegenda antiga

Un llunyà novembre de 2004 aquest setmanari, en el seu número 
89, obria portada amb el següent titular, La línia 8 arribarà a Gal·la 
Placídia per Travessera, fent referència a la infraestructura ferro-

viària impulsada per FGC per connectar les línies Llobregat i Vallès, tal 
com ho indicava des del 2002 el Pla Director d'Infraestructures de la 
Generalitat. En aquell moment, amb l'estudi informatiu sobre la taula, es 
plantejava una opció de traçat i inversions aproximades en euros i en pes-
setes, i el redactat de la informació no amagava que la cosa podiaanar per 
llarg. L'obertura de la secció de Societat es completavaamb un requadre 
sobre els retards de la L9 a la 
plaça Lesseps. Quan està a punt 
de fer 20 anys d'aquell PDI, 
molt de tant en tant tornem a 
donar valor informatiu a la L8, 
i diem molt de tant en tant per-
què es tracta sens dubte de la 
infraestructura de Barcelona 
més publicitada pels mitjans; 
el departament de Territori fa 
molt bé la seva feina i aconse-
gueix difondre qualsevol mínima novetat de paperassa. Aquesta setmana, 
fet el context que denota un punt d'incredulitat guanyada amb els anys, 
val la pena refl otar el tema perquè hi ha detalls interessants de concreció: 
ubicació a Travessera de Gràcia, entre Balmes i Gal·la Placídia, 45 metres 
de profunditat, dos accessos al vestíbul soterrat i òbviament la connexió 
amb l'actual estació de Gràcia de la línia Vallès. Tot plegat es tracta de les 
propostes preliminars als aspirants a la redacció del projecte construc-
tiu, els quals tindran dos anys per treballar-hi; és a dir, que tampoc veu-
rem a curt termini que es mogui ni una pedra a la zona. Però sí que ens 
podem començar a imaginar que algundia, en aquell tram (i amb el mapa 
que ens indica una cua de maniobres a Travessera de Gràcia fi ns al carrer 
Gran, hi haurà un bon merder de mobilitat i d'obres, probablement amb 
el coll d'ampolla de Travessera inutilitzat durant un temps, i que això serà 
una molt bona oportunitat per repensar aquesta entrada a Gràcia.•

El tram de Travessera 
quedarà inutilitzat per les 
obres i es podrà repensar 
aquesta entrada a Gràcia 
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1 Programa quinzenal. La setmana que no n'hi ha es repeteix l'anterior.
2 Programes quinzenals. La setmana que no es fa es repeteix l'anterior.
3 La Tertúlia Política es fa cada 15 dies. El calendari de tertúlies polítiques es 
concreta tenint en compte si hi ha Plenari o Audiència Pública.
4 Programa quinzenal. Es combina amb la Tertúlia Política.
5 Programa quinzenal.
6 Programa quinzenal. Es combina amb Cultura i agenda del CC El Coll.
Quan hi hagi Plenari o Audiència Pública, s’emetrà en directe.
Nota: Ràdio Gràcia és una ràdio feta majoritàriament per voluntaris, per 
tant la programació pot estar subjecte a petits canvis. 

Programació 
Ràdio Gràcia 2021

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres Dissabte o 
diumenge

16 a 17 h La tarda és nostra
Temps de 
Música i 

espectacle
Música i Geografi a Tobacco Road

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic

El Coll (5)
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17 a 18 h Espai Solidari (1) Música a Ràdio 
Gràcia Tobacco Road Teatrí de Butxaca

Cultura, agenda i 
temes Centre Cívic El 
Coll (5) Las tardes a 

Gràcia (6)

18 a 19 h Toc Escapulat Ones de Dones 
(2)

Gràcia 
Multiesports Teatrí de Butxaca La tarda és nostra

19 a 20 h Tot comerç Pop Go The 
Beatles

Tertúlia Política (3) 
– Sota el Pont (4)

Música i 
Geografi a Gracienques (2)

20 a 21 h Infogràcia Gracienques (2) Sortides amb 
Gràcia

Temps de Música 
i espectacle Toc Escapulat

Opinió convidada

MPGM, oportunitat perduda

E l passat 16 de febrer a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat s’aprova-
va inicialment la Modifi cació del Pla General per 
a la millora urbanística i ambiental dels barris de 
Gràcia. Aquell dia Esquerra Republicana ja hi ha-

via punts que no veiem clars, i ens vam abstenir en l’inici 
de la tramitació d’un text que havia de resoldre molts pro-
blemes urbanístics enquistats i històrics de bona part del 
districte de Gràcia i que també havia de protegir el seu pa-
trimoni, així com incrementar els habitatges de protecció 
i implementar millores ambientals. Tres mesos després, 
un cop fi nalitzat el període d’al·legacions i després d’estu-
diar-la a fons, hem pogut constatar que ens trobem davant 
d’una gran mentida, que suposa una oportunitat perduda 
perquè exclou allò que és més difícil de resoldre. Aquest 
planejament es basa en unes quantes mentides, però a qui 
es menteix és als veïns i veïnes de Gràcia perquè les pre-
visions que planteja aquesta modifi cació no es compliran 
mai i, a més, genera perills per al teixit comercial i no pro-
tegeix de manera efectiva el patrimoni dels nostres barris.

Aquesta és una oportunitat perduda perquè que no es 
resol un dels grans problemes dels barris de Gràcia: les 
afectacions urbanístiques. L’àmbit inicial de la suspensió 
de llicències la MPGM tenia un abast més gran que l’actu-
al, incloent-hi les àrees dels Tres Turons i el de la Plaça de 
Joanic i Pi Margall. Malauradament aquestes àrees han 
estat excloses de la modifi cació de planejament. Pel que fa 
als Tres Turons entenem que sigui així perquè ja queden 
defi nides les actuacions en un planejament propi i especí-
fi c. Però pel que fa a l’àrea de Joanic i Pi i Margall, ha que-
dat exclosa amb una excusa si més no surrealista, afi rmant 
que es pretén donar una resposta coherent dins el projecte 
de superilla. Res més lluny de la realitat. La gran proble-
màtica d’aquest àmbit són les afectacions urbanístiques: 
78 immobles afectats als voltants de Joanic que equiva-
len a 236 habitatges i 12 immobles al carrer Pau Alsina que 
equivalen a 73 habitatges. En resum 309 habitatges afec-
tats, uns 700 veïns i veïnes als quals el govern municipal 
no dona cap resposta després de més de 40 anys d’afecta-
ció urbanística i en situació de precarietat.

A més aquesta modifi cació es justifi ca en una gran men-
tida perquè fa previsions irreals d’ampliació del parc d’ha-
bitatge protegit, basades en unes remuntes als edifi cis. La 
veritat però és que aquestes remuntes no es duran a ter-
me mai. Des d’ERC compartim la necessitat de mobilitzar 
i crear més habitatge de protecció al districte de Gràcia, 
però perquè això sigui possible a partir de les remuntes cal 
tenir en compte l’estructura de la propietat i aquesta és, 
bàsicament, de petits propietaris amb poca capacitat per 
assumir la viabilitat econòmica d’un projecte d’aquestes 
característiques. A més, la Vila de Gràcia ja té actualment 
una densitat molt alta d’habitatges i créixer en alçada en-
cara faria de la Vila un barri més dens. A tot això cal afegir 
la protecció patrimonial i la tipologia constructiva de la 

majoria dels edifi cis que, per permetre aquestes remuntes 
i garantir l’habitabilitat i l’accessibilitat, haurien d’assu-
mir grans rehabilitacions.

Tampoc veiem amb bons ulls la transformació de locals 
comercials en habitatge. Gràcia té un teixit comercial ric 
gairebé en tots els seus carrers. Segons la modifi cació que 
planteja el Govern Municipal, es pretén diferenciar-los en-
tre eixos d’activitat comercial i àmbit residencial i no té en 
compte que, per l’antiguitat i característiques de moltes 
fi nques, la transformació de locals donaria com a resultat 
habitatges foscos i amb problemes d’humitats que serien 
molt cars de resoldre. Per ERC els carrers han de tenir co-
merç i mixtura d’usos perquè això fa que siguin carrers 
amb més activitat, més llum i, per tant, més segurs.

I, per últim, una altra mentida pel que fa a la protecció 
efectiva del patrimoni perquè aquesta modifi cació deixa 
sense protegir edifi cis que van ser proposats pels equips 
que han realitzat el treball de camp del recent catàleg de 
patrimoni. Entre d’altres, elements d’interès patrimoni-
al situats en façanes d’edifi cis afectats, com les Capelletes 
de Sant Roc; i sobretot no aborda ni resol el problema de 
les edifi cabilitats no esgotades en edifi cis patrimonials, 
cosa que comportarà la desaparició de verds històrics pri-
vats i la desconfi guració de molts edifi cis patrimonials de 
Gràcia, quan els propietaris vulguin exercir el seu dret a 
construir allò que el planejament els hi permet. Si volem 
evitar-ho el moment de fer-ho és ara i no a cop de talonari 
amb diners públics com ha passat amb les Casetes i l’Alzi-
na del carrer d’Encarnació.

En defi nitiva, aquesta modifi cació del planejament ur-
banístic és una oportunitat perduda per resoldre molts 
problemes històrics a Gràcia. El govern municipal ha optat 
una vegada més pel titular fàcil enlloc de fer la feina difícil. 
Malauradament, aquesta manera de fer no serveix per a re-
soldre molts dels problemes que perduren fa massa anys. 
La manca d’ambició farà que molts veïns i veïnes segueixin 
sense resoldre la seva afectació urbanística, no s’ampliarà 
mai el parc d’habitatge protegit i seguirem perdent patri-
moni. Això sí, el govern municipal ens dirà tot el contrari.•

Jordi Coronas, portaveu del grup municipal d'ERC a Barcelona; 
Max Zañartu, regidor adscrit d'ERC a Gràcia, i grup d'ERC a Gràcia 

Àlex Gutiérrez Pascual

el 
bloc

El Senyor dels Anells: 
una nova entrega

Josep A. Torralba 

Està clar que Peter Jackson, si algun 
cop té la intenció de fer una quarta 
part de la meravellosa trilogia, sens 

dubte, podria agafar com a referència el 
nostre territori. 

Ja té els protagonistes ressituats. 
Esquerra Rohinin, seria en aquest cas 
qui demana ajuda a Junts per Gòndor 
per intentar salvar els pobles de la Terra 
Mitjana d’una nova temptativa de la fos-
ca VOXdor amb un PPruman en hores 
baixes. Junts per Gòndor es mostrarà 
negativa des d’un principi, però els es-
pectadors sabrem que acabaran cedint i 
que l’aparició dels de la CUPmonitat farà 
que sigui impossible una negativa per 
salvar el món del mal. Mentrestant els 
altres pobles, la Comarca en Comú, i els 
Elfosocialistes, esperaran el seu moment 
per una crida a una aliança total de difí-
cil resolució.

Quina trama més interessant per a 
una pel·lícula i com voldríem tots que es 
posessin d’acord ràpidament per poder 
veure la gran batalla contra la negror. 

Passa que aquí els agrada estirar el me-
tratge amb baralles internes que al fi nal 
només poden portar a un cansament 
cada cop més general i que anar al ci-
nema costi molt més, tot i les crispetes. 
Potser en Peter sap donar un gir inespe-
rat. També el que té clar en Peter és que 
les noves escenes de les ciénagas i dels 
territoris de Mordor seran rodades a la 
gespa del nostre estimat Nou Sardenya 
Sens dubte, té les característiques per-
fectes que necessita per mostrar terres 
àrides, desèrtiques, abruptes i plenes 
d’obstacles insalvables i així, s’estalviarà 
anar cap a Nova Zelanda. No us preocu-
peu que, si no passa res, tindrem futurs 
guions i noves entregues en breu.•

Com voldríem tots que 
es posessin d'acord 
ràpid per veure la gran 
batalla contra la negror



L’Independent de Gràcia
21 de maig de 2021

9Agenda

Exposicions
Fins al 21 de maig
Exposició Sant Jordi vist per les dones 
creadores de Gràcia. Amb diversos ma-
terials i des de les diverses disciplines 
artístiques que desenvolupen, com la il-
lustració, el fang, la fotografi a, la pintura, 
la poesia visual, la ceràmica o la fusta, les 
Minerva proposen la seva pròpia versió i 
mirada de la llegenda de Sant Jordi: des 
de la seva vessant més tradicional, fi ns 
a noves protagonistes com la trobadora 
Georgina, dragones, cavallers sense ganes 
de guerra, dracs tendres i afectuosos, idil-
lis romàntics que trenquen estereotips 
i princeses que, per fi , expliquen la seva 
versió de la rondalla. Visita comentada 
gratuïta amb inscripoció prèvia a casal-
cardener@gmail.com. Places limitades. 
Casal Can Cardener (Cardener, 45)

Fins al 24 de maig
Exposició Retalls del temps, collages 
d'Anna Maurel Anglès. A partir de petits 
retalls de revistes, fotografi es, teles i al-
tres materials i la creativitat que sorgeix 
d'unir-los, l'artista buscar l'harmonia de 
tota mena d'elements que ja han quedat 
obsolets per dotar-los d'una segona vida. 
L'entrada és gratuïta amb inscripció a tra-
vés del formulari del web.
Espai Jove la Fontana (Gran de Gràcia, 
190)

Fins al 15 de juny
Campañà: L'estètica de la modernitat me-
cànica, mostra d'Antoni Campañà, foto-
periodista que va immortalitzar infi nitud 
d'esdeveniments socials de la Catalunya 
del segle XX. Aquesta exposició refl exio-
na sobre la introducció de el vehicle en les 
ciutats i de quina forma va transformar 
els seus carrers. A través d'una selecció de 
més de 50 fotografi es de vehicles i entorns 
industrials, el visitant podrà descobrir 
l'evolució dels paisatges urbans i admirar 
l'evolució de Barcelona i la societat entre 
1925 i 1975.
Casa SEAT (Pg. de Gràcia, 109)

Fins al 18 de juny
Exposició Passarel·les, de Xavier Marín. 
És el diàleg amb els poemes de la plaque-
ta homònima de Felícia Fuster en la cele-
bració del seu centenari. En paraules de 
Lluïsa Julià: Fuster formula una estrofa 
nova. Es tracta de la «passarel·la» 
una composició que allarga d’un vers la 
tanka clàssica i que permet el vers lliure. 
És una taca de color, una forma dinàmica 
que busca i accentua el moviment.
Fundació Felícia Fuster (Camps i Fabre, 3)

Fins al 25 de juny
Exposició Alimentació Sostenible. 
Emmarcada al cicle La Primavera Verda, 
l'exposició, impulsada per l'equip de l'es-
pai de Consum de Barcelona, promou una 
refl exió sobre l'impacte del model alimen-
tari actual en la salut de les persones i en 
la del planeta. També dóna a conéixer al-
ternatives per fer possible una alimenta-
ció més saludable i sostenible. 
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15)

Fins al 31 d'octubre
Incert Equilibri. La primera casa de Gaudí 
acull una exposició comissariada per Sara 
Catalán amb obres de l'artista Txemy 

Basualto (Xile/Canàries, 1981), on trenca 
essencialment amb els seus llenguatges 
habituals i codis heretats de la seva for-
mació com a delineant artístic per qües-
tionar-se conceptes d’identifi cació, pa-
ternitat, pertinència, raça, ecologia, i tot 
partint de -i mantenint- la cerca de l’equi-
libri. La mostra també ofereix dues instal-
lacions del compositor Perdi Rominger i 
una instal·lació de la dissenyadora de pro-
ducte Itziar Luna. 
Casa Vicens (Carolines, 20-26)

Actes
Divendres 21 de maig
Espectacle infantil: Oh, uh, ah, ei! Terra, 
Aire, Foc, Aigua. Una producció pròpia de 
L'autèntica. Instal·lació audiovisual que 
viatja pels quatre elements.
L'autèntica (Martí, 18), a les 17 i a les 18h 

Tallers d'arquitectura amb Montse Selva: 
Les ciutats invisibles. De 6 a 12 anys. 
Espai Culturista Sendak (Grassot, 42), a 
les 17.30 h 

Xerrada: Mart com a inspiració i estí-
mul creatiu en la literatura i cinema de 
Ciència Ficció, a càrrec de Carlos López i 
Martina López del col·lectiu ZÔ3.
Cal inscripció prèvia.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), 19 h

IX Cicle de Cinema Àrab i Mediterrani: 
Amussu (Marroc-2019 / 99 min / VOSC). 
Cal inscripció prèvia.
CC La Sedeta (Sicília 321), a les 19 h

Concert: Neus Borrell i Bru Ferri.
Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80), 19 h i 20.30

Teatre: La hora de la verdad. Amb Ritxi 
Olivé, Borja Nicolau i Julen Axpe.
Teatreneu (Terol, 24), a les 20.45h

Dissabte 22 de maig
Punxada de vinils: Musical Sisters i The 
Rusty's. Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia.
Plaça de l'Espai Jove la Fontana, a les 12 h 

Presentació del llibre: Neko cafè / Neko 
café, de l'autora Anna Sólyom. Amb la 
presència de Francesc Miralles. Entrada 
lliure amb confi rmació a talleres@hai-
kubarcelona.com
Llibreria Haiku (Montseny 7), a les 12 h

XVIII Cicle d'Aperitius Musicals: Poyo 
Moya Trio + Pat O'Brien.
CC La Sedeta (Sicília, 321), a les 12.30 h

Concert: Concert País Meu.
CAT (pl. Anna Frank, s/n), a les 20 h

Nit d'humor: Escocía, amb Txabi 
Franquesa.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 20 h 

Diumenge 23 de maig
Espectacle familiar: El Misteri de 
Houdini. Cia Microescape Barcelona. 
Recomenat + 6 anys.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22), a les 12 h

Dimarts 25 de maig
Xerrada sobre alimentació i salut. Dins 
la Primavera Verda del Coll. Per aprendre 
a incorporar hàbits saludables i sosteni-

bles en el dia a dia a l'hora de comprar, 
conservar i reaprofi tar aliments. A càrrec 
de Maria Alcotado, dietista i reeducadora 
alimentària.
CC El Coll-La Bruguera (Aldea, 15), a les 
18.30 h

Dimecres 26 de maig
Cultura Urbana: Events, nova normalitat, 
noves fórmul·les?
Casa SEAT (Pg. Gràcia, 99), a les 9.30 h

Dimecres 27 de maig
Primavera Verda. Taller Cremes i sopes 
d'arreu del món. Cuina anti-malbarata-
ment basada en aliments frescos, de pro-

ximitat i recuperats. A càrrec de Nikoletta 
Theodoridt de 'Sobres Mestres'. 
CC El Coll-La Bruguera, a les 18.30 h

Gala Companyies Emergents. Es presen-
ta el 'work in progress' de les companyi-
es emergents de Tap Dance (claqué) de 
Barcelona. 
Almeria Teatre (Sant Lluís, 64), a les 19 h

Dijous 28 de maig
Primavera Verda. Taula rodona: 
Experiències d'Horticultura urba-
na i comunitària a Vallcarca: Col·lectiu 
Desenruna.
CC El Coll-La Bruguera, a les 19 h

Entitats

Divendres 21 de maig
Xerrada-col·loqui: Los Mustang i la mú-
sica dels seixanta. Amb Santi Carulla, 
Domingo Belart i Antoni Garcia Iranzo. 
Presenta Inés Encuentra.
Ateneu Llibertari (Alzina, 5), a les 19h

Dissabte 22 de maig
1r cicle amb veu de dona: Jo vull ser, es-
pectacle a càrrec de Pedettes Varietés.
El Centre (Ros de Olano, 9), a les 18 h

Dimecres 26 de maig
La descoberta de les plantes oblidades. 
Passejada pel Bosc Turull per conèixer, 
redescobrir i posar en valor aquelles 
plantes útils i comestibles que hi ha a to-
car i sovint passen desapercebudes.
Aula Ambiental Bosc Turull (Pg. Turull, 
2), de 18 a 20 h

Dijous 27 de maig
Presentació del llibre d’Anna Ballbona No 
soc aquí (Premi Llibres Anagrama 2020). 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
Lluïsos de Gràcia (pl. Nord), a les 19 h

Divendres 28 de maig
Presentació del llibre Històries del 
Montseny, d'Òscar Farrerons (Editorial 
Gavarres). Hi intervindran: el director de 
la revista Excursionisme – UEC, Miquel 
Pascual; el doctor en Geografi a Francesc 
Roma; l’autor del llibre, doctor arquitecte 
i estudiós del Montseny, Òscar Farrerons i 
l’editor Àngel Madrià.Inscripcions: info@
uecgracia.cat
UEC Gràcia (Encarnació, 131-133), 20 h

 

Si 
voleu publi-

car els vostres ac-
tes en aquesta agen-
da, envieu un correu 
electrònic a redaccio

@independent.cat

Josep Maria Contel

Amb el suport de

Exposició '150 anys de la Revolta de les 
Quintes' a la biblioteca Jaume Fuster
L'exposició dels 150 anys de la Revolta de les Quintes, un dels actes centrals 
de la commemoració que s'havia de celebrar l'any passat, s'ha inaugurat 
aquest dimecres de la mà del seu comissari, l'historiador i president del Taller 
d'Història de Gràcia Josep Maria Contel. La mostra analitza les claus d’un 
confl icte de fa més d’un segle i mig on una gran part de les dones de la vila 
de Gràcia es va enfrontar a les autoritats civils i militars per aturar la crida 
d’una nova lleva de joves graciencs per ser incorporats a l’exèrcit espanyol.
[Vídeo de la inauguració a www.independent.cat] 

Fins al 20 de juny a la biblioteca Jaume Fuster (pl. Lesseps)

Recomanem
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El VisualSound suspèn 
l'edició d'enguany per 
repensar de nou el 
format del festival
Després de 17 convocatòries els organitzadors es prenen un 
any per actualitzar la iniciativa en l'àmbit de la creació jove 

Silvia Manzanera

El sector audiovisual és un 
món en constant movi-
ment. Sota aquest paràme-
tre el festival VisualSound, 
organitzat per set equipa-

ments de la ciutat -entre ells l'Es-
pai Jove la Fontana- ha decidit sus-
pendre l'edició d'enguany per fer 
una revisió i repensar una fórmula 
que tot i que ha anat modifi cant-se 
requeria -d'acord amb els seus im-
pulsors- d'una actualització. I això, 
sense perdre el focus: ser un es-
pai d’exhibició i una plataforma de 
promoció per a la gent jove artista 
i creadora de l’àmbit audiovisual. 
"L'empenta que et fa falta just quan 
arrenques en aquesta professió i no 
comptes amb recursos ni experièn-
cia sufi cients", afegeix Maria Badia, 
coordinadora de projectes a l'Espai 
Jove la Fontana.

Així, després de quinze convo-
catòries i una redefi nició els dar-
rers anys que s'encaminava a en-
fortir les relacions amb les escoles 
de l’àmbit audiovisual, el festival 
Visualsound arribava el 2019 amb 
novetats: més premis i més su-
ports. Amb l'objectiu de promocio-
nar i difondre al jovent creador del 
sector audiovisual, diversos equi-
paments de la ciutat programaven 
tot un seguit d'activitats durant el 
mes de març. L'any passat, tot i te-

nir el cartell tancat de la 17a edi-
ció, la crisi sanitària va obligar a 
suspendre el festival, que va cele-
brar mesos més tard, al desembre, 
una convocatòria només virtual. El 
programa va incloure la projecció 
d'una setantena d'obres, la votació 
del públic o el concurs '2 minuts en 
1 dia'. Malgrat les limitacions del 
format, el cartell també sumava 
un concurs de BSO, una conversa 
amb joves creadors i una taula ro-
dona amb professionals del sector. 

El festival s'atura ara per estudi-
ar quines són les noves necessitats, 
revisar el format i les categories o 
repensar els premis. "El festival ja 
tenia certa inèrcia i el món audio-
visual canvia molt així que ens ha-
víem d'actualitzar", reconeix Badia. 
En aquesta primera fase d'estudi 
previ del sector, el contacte amb 
els centres educatius -el vincle amb 
els quals s'ha enfortit les darreres 
edicions- és clau "perquè tenen in-
formació molt valuosa", clou la res-
ponsable d ela Fontana.•

Cultura

Per a la fase 
d'estudi del sector 
compten amb la 
col·laboració dels 
centres formatius

Cartell de l'edició de 2015 del VisualSound. Foto: Cedida 

El concurs '2 minuts en 1 dia', 
confi nat. La crisi sanitària va suspendre 
l'any passat l'edició de març del festival 
i va proposar alternatives virtuals. La 
Fontana va promoure al maig el concurs 
'2 minuts en 1 dia confi nat', categoria 
que coordina històricament l'espai jove 
gracienc. Un dels punts a revisar del 
festival seran precisament les categories.

Cinemes
Bosque multicinemes. Rambla 
del Prat,  15. Tel. 93 217 26 42.
• Nomadland. 17.50 i 20.00. 15.45.
• Spiral: Saw. 16.00. 20.20. 18.05.
• First cow. 16.30. 19.30.
• Pequeño país. 19.15.
• El viaje a Chihiro. 17.55.
• Otra ronda. 17.50.
• Poliamor para principiantes. 

15.50 i 20.10. 18.05.
• Borrar el historial. 15.55 i 20.00.
• Raya y el último dragón. 17.00.
• Este cuerpo me sienta de muer-

te. 20.05.
• Pequeño país. 15.50.
• El padre. 20.10.
• Guardianes de la noche la pelí-

cula: Tren infi nito. 15.50.
• Hijos del sol. 18.10.

• El olvido que seremos. 16.10 i 
19.00.

Cinemes Girona. Girona, 177
• Mía y Moi. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

16.00, 18.00 i 20.00.
• El tiempo perdido. Dv, 20.00.
• Kalel 15. Ds, 20.00.
• Zog i els doctors voladors. Ds, dg 

i dl, 16.00.
• Rondinaire, el conte d'un brui-

xot. Ds, dg i dl, 16.00.
• Álbum de postguerra. Dc, 20.00.
• El olvido que seremos. Dv, ds, dg, 

dl, dc i dj, 17.30 i 20.00.
• El verano de Codi. Dv, dc i dj, 

16.00. 6.00.
• Borrar el historial. Dv i dc, 16.00. 

Dg, dl i dj, 20.00. Dv, ds, dg i dc, 
18.00.

• L'italiana in Algeri (òpera). Dj, 
16.30.

Verdi. Verdi, 32. 
• Nomadland. Dv, ds, dg, dl i dm, 

16.15, 18.25 i 20.35. Dc i dj, 11.30, 
16.15, 18.25 i 20.35.

• El olvido que seremos. Dv, ds, dg, 
dl, dm i dj, 11.30, 16.15 i 20.25. Dc, 
16.15 i 20.25.

• Minari. Historia de mi familia. 
Dv, ds, dg, dl, dm, dc i dj, 16.15 i 
18.50.

• Valhalla rising. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 21.00.

• Hijos del sol. Dv, ds, dg, dl, dm, dc 
i dj, 18.30.

• Pequeño país. Dv, ds, dg, dl, dm, 
dc i dj, 16.15. Dv, ds, dl i dc, 11.30, 
18.25 i 20.35. Dg i dm, 18.25 i 20.35. 
Dj, 11.30, 18.25 i 20.40.

• El fotógrafo de Minamana. Dv, 
ds, dg i dl, 18.25. Dc i dj, 16.15 i 
18.25.

• Quo Vadis, Aida? Dv, ds, dg, dl i 
dc, 20.40. dm, 20.25.

• Firt Cow. dv, ds, dg, dl i dc, 11.30.
• Charulata. La esposa solitaria. 

Dm i dc, 11.30.
• Cézanne. Retratos de una vida. 

Dm, 11.30 i 18.30.
• The Artist. Dj, 11.30 i 20.35.
• Caballeria Rusticana & Pagliacci 

(òpera). Dg i dc, 11.30.
• Zog i els doctors voladors. Dv, ds, 

dg i dl, 11.30, 12.45 i 16.45
• Raya y el último dragón. Dv, ds i 

dl, 11.30.

Verdi Park. Torrijos, 49
• Una joven prometedora. 16.15, 

18.25 i 20.45.
• El padre. 16.15, 18.35 i 20.40.
• First Cow. 16.15, 18.10 i 20.30.
• Otra ronda. Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 

18.30 i 20.30. Dm, 18.30.
• Charulata. La esposa solitaria. 

Dv, ds, dg, dl, dc i dj, 16.15.

Teatres
Teatreneu. Terol, 26
• ImproShow. Dv, 18.30, 20.30. Ds, 

12.00, 18.30 i 20.30. Dg, 19.30. Dl, 
19.30. Dc, 20.30.

• La hora de la verdad. Dv, 20.45.
• [DES]Encuentros. Dj, 20.00. Dv, 

20.45.
• Improshow Lover's Night. Dv, 

18.30 i 20.30.
• Magias para normales. Ds, 17.30.

Almeria Teatre. Sant Lluís, 64
• The Best Boy in Ireland. Dl, 20 h
• L'Altre - Micro Obert. Ds, 13 h

Breus

El Cornamusam 
surt per primer 
cop de la Garrotxa 
i fa parada al CAT

Cornamusam, festival 
internacional de la 
cornamusa, sortirà de la 
comarca de la Garrotxa 
per primer cop en la seva 
història per celebrar el 
30è aniversari i el 25è de 
la Cabreta. Una de les 
aturades és al CAT aquest 
dissabte 22 de maig, on 
tindrà lloc la presentació 
del festival i de la seva 
programació, així com la 
presentació de la fi gura 
de la Cabreta, que s’ha 
realitzat per commemorar 
l’aniversari. Un cop 
acabada la presentació, el 
grup de música El Til·ler 
-impulsors del festival- 
faran una petita mostra 
musical en acústic. A les 
18h al Bar del CAT.

Sis còmics 
arriben a la fi nal 
del micro obert 
'Comic Lingus' 
Comic Lingus, el projecte 
d'Anna (Elefantana) 
i Christian (Christian 
con H), reunirà el 
proper 30 de maig a sis 
còmics fi nalistes. Els 
monologuistes han estat 
els més votats durant 
les últimes sis setmanes 
en els micro oberts que 
organitzen al Victory 
Tabern (Mozart, 4). 

Martí Albesa
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Sant Isidre: el patrimoni 
festiu de la Vila es reivindica
El projecte de recuperació de les festes de Sant Isidre que els Geganters de Gràcia van iniciar el 2019 comença 
a agafar empenta després d'una any d'aturada forçosa. La diada de l'entitat gracienca va tenir lloc el passat 
dissabte 15 de maig a l'Oratori Sant Felip Neri; una jornada de música, balls i retrobaments que va comptar 
amb els Gegants de Sant Andreu com a colla convidada. A més, fi ns al 30 de maig es pot visitar al mateix 
claustre l’exposició que la colla ha organitzat on s'explica la història de Sant Isidre. Fotos: Josep M. Contel
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